СЛОБОДНА МЕСТА
ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ НА НЕКОМ ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
- модули:
- Ратарство и повртарство
- Воћарство и виноградарство
- Хортикултура
- Фитомедицина
1. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

2. ЗООТЕХНИКА
3. МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА
4. ПОЉОПРИВРЕДНA ТЕХНИКA
5. АГРОЕКОНОМИЈA
6. ПРЕХРАМБЕНA ТЕХНОЛОГИЈA - модули:

- Технологија анималних производа
- Технологија конзервисања и врења
- Технологија ратарских производа
- Микробиологија хране
- Управљање безбедношћу и квалитетом
у производњи хране
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Kандидати који су положили пријемни испит на неком другом факултету
Универзитета у Београду из једног од предмета предвиђених за упис на Пољопривредни
факултет (Биологија, Хемија, Физика, Математика, Социологија), могу да предају
пријавни лист, потврду о положеном пријемном испиту и документа 15. септембра 2017.
године од 9.00 до 11.00 часова, на шалтерима Студентске службе, а затим од 12.00 часова и
да се упишу на студијски програм, тако што ће се накнадно направити листа према
укупном броју бодова. Предност при избору студијског програма, имају кандидати са
већим бројем бодова.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
- Електронски попуњен и одштампан пријавни лист;
Линк за пријавни лист се налази на адреси:
http://eupis.agrif.bg.ac.rs/Prijava.aspx?nivo=190800. По попуњавању пријаве сервис
генерише pdf документ који одмах може да се штампа. Подаци из обрасца нису
доступни јавности;
- Оригинална диплома и сведочанства свих разреда средње школе (на увид);
- Oверенe фотокопије дипломе и сведочанства свих разреда средње школе;
- Извод из матичне књиге рођених (са холограмом) ;
- Признаница о уплати 4.100 динара за пријаву на Конкурс.

Уплата за пријаву на Конкурс врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета
(Немањина 6, Земун), број: 840-1872666-79 позив на број 97 05-31
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.
Кандидат потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила Конкурса.

Д О К У М Е Н Т А ЗА У П И С
– Eлектронски попуњен и одштампан образац ШВ20;
– Образац ШВ20 се налази на адреси:
www.sv20.agrif.bg.ac.rs и по попуњавању обрасца сервис генерише pdf документ који
одмах може да се штампа. Подаци из обрасца нису доступни јавности;
– Оригинална диплома (на увид);
– Индекс (купујe се у Скриптарници Факултета), попуњен читко, штампаним словима;
– Две исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;
– Доказ о уплати школарине (важи само за самофинансирајуће студенте);
– Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви
студенти).
Годишња школарина за самофинансирајуће студенте износи =90.000,00 динара.
Школарина може да се плати у пет једнаких рата.
Прва рата у минималном износу од =18.000,00 динара се уплаћује приликом уписа,
а остале рате у складу са Уговором о студирању.
Школарина за стране држављане износи =2.200,00 €. Уплаћује се цела сума.
Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) и КАРИЕР центар врши
се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:
840-1872666-79 позив на број 97 05-31
Уплата ОСТАЛЕ ЧЕТИРИ РАТЕ ЗА ШКОЛАРИНУ (за самофинансирајуће студенте) врши се
на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:
840-1872666-79
позив на број (број индекса са бројем 1 испред и бројем 1 иза), на пример:
1-FM170058-1 или 1-ML170116-1 или 1-ZO170003-1
ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА УПЛАТУ ШКОЛАРИНЕ
Приликом уплаћивања четири преостале рате за школарину студент мора да пази да
не погреши позив на број, јер уколико погрешно унесе позив на број уплаћени износ неће
бити у његовом е-индексу (електронском индексу-досијеу). Позив на број је број индекса
са бројем 1 испред, који означава да су у питању основне студије и бројем 1 на крају, који
означава да је у питању школарина.
Препоручује се студентима да се пре попуњавања опште уплатнице, обавезно јаве
референту Студентске службе, да не би дошло до грешке.

